TARDA
10:00 h. OBERTURA
Inauguració de la Jornada.

16:00 h. TERCERA PONÈNCIA

Paraules de benvinguda de l’Excm. Sr. Simeó Roé
Miquel, Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Lleida i del Sr. Francesc Vega Sala, advocat i President
de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF).

La dissolució del règim econòmic matrimonial.

La modificació de les mesures definitives. Aspectes
procedimentals. Característiques i requisits legals i
jurisprudencials. La modificació dels aspectes
econòmics
(pensió
d’aliments
i
prestació
compensatòria) i les seves possibles causes. La
modificació dels aspectes personals (potestat parental,
règim de guarda i custodia i règim de visites) i les seves
possibles causes; amb especial referència a la violència
de gènere. La modificació de mesures i la mediació.

Il·lm. Sr. Xavier Pereda Gámez, President de la Secció
18a (especialitzada en família) de l’Audiència Provincial
de Barcelona.

Il·lm. Sr. Albert Guilanyà Foix, President de la Secció 2a
(especialitzada en civil) de l’Audiència Provincial de
Lleida.

Debat – Col·loqui

Debat – Col·loqui

La vessant econòmica de la crisi matrimonial

11:30 h. PAUSA CAFÈ

17:30 h. PAUSA CAFÈ

LLOC: Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Lleida (Plaça Sant Joan, núm. 6-8, 1r de Lleida)

12:00 h. SEGONA PONÈNCIA

18:00 h. QUARTA PONÈNCIA

Incidencias del proceso concursal en los procedimientos
de separación y divorcio y viceversa. Aspectos relativos
a prestaciones económicas y reintegraciones
patrimoniales.

Fiscalidad directa e indirecta de la separación
judicial/divorcio: medidas adoptadas respecto de la
guarda y custodia de los hijos, las pensiones alimenticia
y compensatoria, la compensación económica por
razón del trabajo, el uso de la vivienda familiar y la
liquidación del régimen económico matrimonial
(extinción condominio).

JORADA DE DRET DE FAMÍLIA

10:15 h. PRIMERA PONÈNCIA

A
LLEIDA

Més enllà del pla de parentalitat:

DATA: Divendres 20 de setembre de 2013 de les 9:30 h
a les 20:00 h.

MATÍ

9:30 h. Recepció dels assistents i lliurament de
material.

Il·lm. Sr. Eduardo Enrech Larrea, Magistrat del Jutjat de
Primera Instància i Mercantil de Lleida. Jutge Degà de
Lleida.
Debat – Col·loqui

Sr. José Manuel Lavín Bedia (Cap del Servei de Gestió
Tributària de l’AEAT a Lleida) i Sra. María José
Valdeolivas Doñate (Cap de la Secció de Gestió
Tributària de l’AEAT a Lleida).

13:30 h. DINAR LLIURE
Debat – Col·loqui

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Lleida en col·laboració amb la Societat
Catalana d'Advocats de Família (SCAF), ha organitzat
aquesta Jornada sota el títol "Més enllà del pla de
parentalitat: La vessant econòmica de la crisi
matrimonial”.
Al llarg de la Jornada es tractaran diferents aspectes i
conseqüències de caràcter econòmic en relació als
procediments de separació i divorci a càrrec
d’acreditats especialistes.

PREU DE LA INSCRIPCIÓ:
COL·LEGIATS ICALL .......................................... 60 €
SOCIS DE L’SCAF .............................................. 60 €
ALTRES.............................................................. 90 €

INSCRIPCIÓ JORNADA
FAMÍLIA A LLEIDA

DE

DRET

DE

NOM I COGNOMS:
_____________________________________________
ADREÇA:
_____________________________________________

JORNADA DE DRET DE FAMILIA
A
LLEIDA

TELÈFON DE CONTACTE:
_____________________________________________
FAX:
_____________________________________________

Més enllà del pla de parentalitat:

E-MAIL:
_____________________________________________

La vessant econòmica de la crisi
matrimonial

COL·LEGIAT ICALL

□ SI □ NO

MEMBRE SCAF

□ SI □ NO

SITUACIÓ:

Per a formalitzar la inscripció preguem ens remeteu
aquesta butlleta degudament emplenada juntament
amb el resguard d’ingrés al fax 93 299 65 92 o a
l’adreça de correu electrònic inscripcions@scaf.cat

FORMA DE PAGAMENT:
Ingrés o transferència a favor de la Societat Catalana
d’Advocats de Família (SCAF) al compte corrent núm.
0049 5707 71 2316076933 del Banco Santander Central
Hispano.

(*) Els lletrats col·legiats a l’ICALL han d'enviar
obligatòriament la butlleta d'inscripció a la Secretaria
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.
El termini d’inscripció finalitza el 17 de setembre.
El número de places és limitat.

Lleida, 20 de setembre del 2013

